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Tutkimuksen 
taustoista

• Keväällä 2020 poikkeuksellinen tilanne: 
perusopetus ja toisen asteen opetus 
siirtyi lyhyessä varoitusajassa 
lähiopetuksesta etäopetukseen

• Uusi tilanne synnytti paljon 
innovatiivisia ratkaisuja, jotka 
mahdollistivat suuren digiloikan eri 
kouluasteilla

• TUTKIMUKSEN TARVE: miten eri 
opetukseen läheisesti liittyvät tahot 
kokivat muutoksen lähiopetuksen 
siirtymisestä etäopetukseen



Tutkimusryhmä ja sen tavoitteet

• Mukana:
• Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, Rauman yksikkö: Juli-Anna Aerila, Heli Keinänen, Lauri 

Kemppinen, Kimmo Koivisto, Pasi Koski, Tomi Kärki, Sari Yrjänäinen

• Turun normaalikoulu: Noora Nieminen, Miina Orell, Juha Vänttinen

• Rauman normaalikoulu: Hilppa Jankama

• Tavoitteina:
• Saada opettajien, oppilaiden ja heidän huoltajiensa näkemys, millaisia uhkia ja mahdollisuuksia

etäopetukseen siirtyminen tuo opetuskenttään

• Miten oppilaiden, opettajien ja huoltajien suhtautuminen kouluun instituutiona muuttui, vai muuttuiko
sittenkään, kun lähiopetus siirtyi päätelaitteiden kautta tehtäväksi etäopetukseksi?

• Millaisia sudenkuoppia ja innovaatioita äkilliseen digiloikkaan liittyi? Mitä voimme oppia, jos
tulevaisuuden koulua käydään etänä?

• Turun ja Rauman normaalikoulun opetusharjoittelu: miten opettajankoulutuksen pitäisi sopeutua
ja huomioida etäopetuksen aiheuttama muutos



Kohderyhmä ja jakelu

• Kyselytutkimus, jolla kolme kohderyhmää
• Oppilaat / opiskelijat:

• Peruskoulun 1. – 3. -luokkalaiset, Microsoft Forms-kysely (eriytetty, jotta pienet osaavat vastata)

• Peruskoulun 4. – 9. –luokkalaiset, Webropol-kysely

• Opettajat, Webropol-kysely

• Huoltajat, Webropol-kysely

• Kysymysten muotoilussa huomioitu kohderyhmien vastausten 
vertailukelpoisuus

• Aluksi kysely järjestettiin Turun ja Rauman alueen kouluille, myöhemmin 
keväällä laajennettiin niin, että linkin kautta saattoi vastata valtakunnallisesti 
(jako Facebook-ryhmien kautta)

• Kysely suomen- ja englanninkielisenä



Menetelmistä muutama sana

• Oppilaiden, huoltajien ja opettajien tuloksia analysoitu mm. 

frekvenssijakaumien ja ristiintaulukoinnin avulla

• Opettajaksi opiskelevien aineiston analyysi: sisältöanalyysi 

avovastausten osalta, tilastomateriaalin tulkinta ja 

vertaaminen Turun normaalikoulun opettajien vastauksiin



Oma kysely Turun normaalikoulun 
opetusharjoittelijoille

• Keväällä 2020 luotiin kysely opetusharjoittelijoille

• Harjoittelut ohi siltä keväältä → vastauksia kerättiin keväällä 2021

• Vastauksia kertyi 93

• 67 aineenopettajaharjoittelijoilta

• 22 luokanopettajaharjoittelijoilta

• 3 erityisopettajaharjoittelijoilta



Tutkimustuloksia Turun 
normaalikoulusta

• Oppilailta kuultua

• Oppilaat suhtautuivat pääasiassa positiivisesti muutokseen

• Lukiolaisilla suhtautuminen opetukseen ja sen laatuun 
etäopetuksessa oli negatiivisempaa kuin alakoulun oppilailla

• Opettajilta kuultua

• Digiloikka tuli hiukan liian nopeasti

• Huomattava ero tavoissa, joilla eri asteilla oppilaiden kanssa 
kommunikointiin: alakoulussa Wilma ja puhelin, yläkoulu + 
lukio päätelaitteet/digitaaliset oppimisympäristöt

• Opetusharjoittelijoilta kuultua

• Aikaa kului huomattavasti enemmän suunnittelussa

• Alakoulussa harjoitteluun ja suunnitteluun kuluva aika oli 
huomattavasti suurempi kuin yläkoulussa/lukiossa

• Ohjaavien opettajien omat digivalmiudet? Valmiudet opettaa 
digiohjaamista/ -opettamista?



OPETUSHARJOITTELU ETÄNÄ

• Aineistosta esiin nousseet asiat:



OHJEISTUS:
ohjaajilta/koululta saatu

• Aineenopettajaharjoittelijoiden mielestä ohjeet 
olivat selkeät

• Luokanopettajaharjoittelijoista puolet oli sitä 
mieltä, ettei ohjeistus ollut selkeää / toimivaa



AJANKÄYTTÖ

• Luokanopettajista huomattavan iso osa käytti yli 8 
tuntia harjoitteluun päivittäin, 2 vastaajaa 22:sta jopa 
yli 12 tuntia!

• Aineenopettajat puolestaan selvisivät pääosin 5h – 8h 
päivittäisellä työmäärällä harjoittelussaan



AJANKÄYTÖN VERTAILUA

LUOKANOPETTAJA

• Käytti harjoitteluunsa keskimäärin 9h päivittäin

• Yli puolet vastaajista käytti enemmän aikaa kuin 
normaalin työpäivän (8h) verran harjoitteluun

• 25% vastaajista käytti jopa 10 – 14 tuntia

AINEENOPETTAJA

• Käytti harjoitteluunsa keskimäärin 6h päivittäin

• 75 % selvisi ”työpäivän” aikana harjoittelustaan 
(eli käytti 8h harjoitteluun)

• 25% vastaajista käyttiaikaa 8h – 13h



Miten etäopetukseen suhtauduttiin

• Luokanopettajilla 

huomattavasti negatiivisempi 

kokemus

• Aineenopettajilla 

suhtautuminen ei juurikaan 

muuttunut

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Luokanopettajat

Aineenopettaja

Kokemus opettamisesta on ollut 
kielteisempi - myönteisempi

Negatiivisempi Ei muuttunut Positiivisempi



AJANKÄYTÖN 
HALLINTA

Luokanopettajat kokivat 

ajankäytön hallinnan 

huomattavasti vaikeammaksi 

etäopetusaikana – onko 

ihmekään, kun katsoo 

harjoitteluun käytettyä aikaa!
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Luokanopettajat

Aineenopettaja

Ajankäytön hallinta on ollut helpompaa - vaikeampaa

Helpompaa Ei muuttunut Vaikeampaa



OHJAAJALTA 
SAATU TUKI

Luokanopettajaharjoittelijoi

sta suuremman osan 

mielestä tukea ei saanut 

etäopetusjakson aikana 

yhtä hyvin kuin aiemmin
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Luokanopettajat

Aineenopettaja

Ohjaajan apua on voinut saada

Paremmin kuin ennen Samalla tavalla kuin ennen Huonommin kuin ennen
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Luokanopettajat

Aineenopettaja

Koen, että minut on huomioitu harjoittelussa

Paremmin kuin ennen Samalla tavalla kuin ennen Huonommin kuin ennen

MITEN OHJAAJA 
HUOMIOI 
HARJOITTELIJAN?

Luokanopettajista suurempi osa (n. 

kolmannes) koki, että häntä on 

huomioitu vähemmän 

etäopetusjakson aikana

Aineenopettajaharjoittelijoiden 

mielestä mikään ei juurikaan 

muuttunut huomioinnin suhteen.
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Luokanopettajat

Aineenopettaja

Olen saanut ohjaajalta riittävästi apua harjoitteluun 
liittyvissä vaikeissa asioissa etäharjoittelujakson 

aikana

Paremmin kuin ennen Samalla tavalla kuin ennen Huonommin kuin ennen

TUKI 
HARJOITTELUN 
AIKANA

Kolmannes
luokanopettajaharjoittelijoista 
koki, ettei saanut riittävästi tukea 
vaikeissa asioissa 
etäopetusharjoittelujakson aikana

Aineenopettajaharjoittelijoista 
suurin osa koki, että tukea sai 
vähintään yhtä hyvin
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Luokanopettajat

Aineenopettaja

Olen saanut ohjaajalta rittävästi tukea tuntisuunnitelmien 
tekemiseen etäharjoittelujakson aikana

Paremmin kuin ennen Samalla tavalla kuin ennen Huonommin kuin ennen

OHJAAJAN TUKI 
TUNTISUUNNITELMIEN 
TEKEMISESSÄ

Noin kolmannes 
luokanopettajaharjoittelijoista 
koki, että tukea tuntisuunnitelmien 
tekoon ei saanut samalla tavalla 
etäopetusjakson aikana.

Aineenopettajaharjoittelijoiden 
suuri enemmistö koki saaneensa 
tukea vähintään yhtä hyvin ellei 
jopa paremmin kuin ennen



MITKÄ TEKIJÄT VOISIVAT SELITTÄÄ EROT?

• Aineenopetus- ja luokanopetusharjoittelun erilaisuus:
• luokanopettajilla harjoittelu jakautuu useammalle vuodelle, aineenopettajilla vain vuoden 

harjoittelu, joka useimmiten ajoittuu neljänteen opiskeluvuoteen / juuri ennen 
valmistumista

• Kyselyyn vastanneet luokanopettajaharjoittelijat 1. tai 2. vuoden opiskelijoita → kokemus 
ja ajankäytön hallinta ei niin kehittyneitä vielä?

• Oppimisympäristöjen erilaisuus alakoulussa, yläkoulussa ja lukiossa
• Alakoulussa oppilailla ei vielä kaikilla ole päätelaitteita → digitaaliset oppimisympäristöt 

ei vielä käytössä suurissa määrin → ohjelmistojen / teknisten ratkaisujen käytön 
opiskelemiseen ja digitaalisen materiaalin valmistamiseen menee paljon aikaa!

• Yläkoulussa ja lukiossa kaikilla päätelaitteet, digitaaliset oppimisympäristöt 
jokapäiväisessä käytössä lähes kaikissa oppiaineissa → siirtymä etäopetukseen ei vaatinut 
niin suurta loikkaa ohjaajilta eikä harjoittelijoilta



AVOIMIA 
VASTAUKSIA –
ETÄHARJOITTELUN 
RUUSUT, RISUT JA 
MUUT KOMMENTIT



”[…ett]ei tarvinnut lähteä tuntia etukäteen busseilla täysin eri 
puolella kaupunkia olevaan kouluun ja pystyi hallitsemaan 
opetustilannetta paremmin, koska esimerkiksi häiritsevät 
oppilaat olisi voinut hiljentää napista”

Avoimissa vastauksissa korostuneet 

etäharjoittelun edut:

• etäopetusharjoittelun joustavuus:

• ”työmatkoilta” jäi aikaa muuhun

• Työrauhan hallinta helpompaa etänä

• Etäharjoittelujakson aikana oppi paljon 

uusia taitoja turvallisessa ympäristössä



”Vuorovaikutus oppilaiden kanssa oli vähäinen. Siitä ei saanut 
mitään irti. En nähnyt, oppivatko oppilaat mitään. Minua 
inhotti puhua mustien ruutujen kanssa, eivätkä he laittaneet 
kameraa useinkaan päälle.”

Aineistosta esiin nousseet 
etäharjoittelun haasteet / huolet:

• huoli oppilaan tukemisen 
vaikeutumisesta

• huoli hyvinvoinnista, seuraamisesta ja 
motivoinnista

• Aktivoinnin haasteet, 
toiminnallisuuden väheneminen / 
puuttuminen kokonaan



“On todella ankeaa opiskelijana olla etänä niin, ettei 
näe ketään ja puhuu vain nimille.”

• Oppilaiden kohtaamisen aito puuttuminen koettiin etäohjauksessa ongelmaksi. 

• ”Etäänä seurattavissa luokassa olevista tunneista ei oikein saanut irti niin paljon kuin oman ohjaajan tunneista 
joita pääsi seuraamaan lähiopetuksessa. Tuntui, että paljon jäi havainnoimatta ja kokematta ns. normaalin 
koulunarjesta.”

• ”Tämän takia vuorovaikutus kärsiikin todella paljon tunneilla, koska on "helpompi" break-outroomeissa olla 
hiljaa, kun kukaan ei näe sinua. Ja tätä tapahtuu nykyään koko ajan sekä yliopiston luennoilla, että ihan Norssin 
etätunneillakin, kun olen havainnoinut tunteja.”

MITEN VUOROVAIKUTUSTA JA SOSIAALISIA TAITOJA VOITAISIIN TUODA OSAKSI 
ETÄOPETUSTA? MITEN SITÄ SAATAISIIN MUKAAN TUNTIEN SEURANTAAN / 
OPETUSHARJOITTELUUN ETÄNÄ?



Yhteenveto – mitä tästä voimmekaan ottaa 
opiksi?

• Yhtenäisemmät, selkeämmät ohjeet digitaalisten ympäristöjen 

käyttöön + perehdytystä niiden käyttöön ennen varsinaista 

harjoittelua

• Sosiaalisten / tunnetaitojen huomioiminen opetuksessa →

opetusta ja perehdytystä tarvitaan, miten etäopetuksessa 

interaktiivisuutta saataisiin lisättyä

• Työkaluja ajankäytön hallintaan



QUESTIONS?


